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مقاله پژوهشی

اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موشهای
سوری ماده بالغ
 .1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
 .2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،واحد ایذه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایذه ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1316/81/26 :

تاریخ دریافت مقاله1316/83/80 :

چکیده
زمینه و هدف :افسردگی پس از زایمان شرایط مضري است که بر مادران و نوزادان آنان تأثیر منفی میگذارد .تمایل به استفاده از داروهاي ضدافسردگی ،با توجه
به عوارض جانبی آنها بهویژه در مادران شیرده کاهش یافته است .با توجه به نقش روي در خلقوخو ،پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی نانوذره اکسید روي
بر افسردگی پس از زایمان در موشهاي سوري ماده طراحی و اجرا شده است.
مواد و روشها :در این تحقیق تجربی موشهاي سوري ماده بالغ نژاد  )22-38gr( NMARIبه  6گروه ( )1 :)n=0کنترل  )2گروه افسرده 4 ،3 ،و  )2گروههاي
افسرده درمان شده با یک دوز از نانوذره اکسید روي شامل ( 18 ،2 mg/kgو  )28و  )6گروههاي افسرده درمان شده به مدت  0روز با دوز  2 mg/kgنانوذره
اکسید روي تقسیم شدند .ابتدا حیوانات موردنظر با دریافت  2 mg/kgاز پروژسترون به مدت  2روز بهصورت داخل صفاقی افسرده شدند .گروه کنترل هیچگونه
دارو یا حاللی را دریافت نکرد .ارزیابی میزان افسردگی در روز هشتم پس از شروع تجویز پروژسترون ،با تست شناي اجباري انجام شد.
نتایج :نانوذره اکسیدروي در دوزهاي  )P<8/82( 28mg/kgو  )P<8/81( 18mg/kgو همچنین در دوز  2 mg/kgبه مدت  0روز ( ،)P<8/81باعث کاهش معنیدار
در زمان بیحرکتی در موشهاي سوري افسرده شد.
نتیجهگیری :تجویز پروژسترون سبب القاي افسردگی و بنابراین افزایش مدت بیحرکتی در موشهاي سوري شد .نانوذره اکسیدروي سبب کاهش عالئم
افسردگی پس از زایمان در آزمون شناي اجباري گردید .این یافتهها می توانند استفاده از نانوذره اکسید روي جهت کم کردن عالئم افسردگی پس از زایمان را
موردتوجه قرار دهند.
کلمات کلیدی :افسردگی پس از زایمان ،نانوذره اکسید روي ،پروژسترون ،موش سوري

مقدمه
افسردگی یک بیماري رایج ،ناتوانکننده و خطرناک است که
زندگی شخص و رفتار او را متأثر نموده و بسیاري از مردم را در
اقصی نقاط دنیا تحت تأثیر قرار میدهد .دوري گزیدن از خانواده
و دوستان ،نداشتن انگیزه ،اختالالت میل جنسی ،اختالل خواب،
خلق افسرده و عدم احساس لذت ،از عالئم کلیدي افسردگی
میباشند (.)1
*نویسنده مسئول :سعید ولی پور چهارده چریك ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم،
واحد ایذه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایذه ،ایران
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افسردگی پس از زایمان میتواند تأثیر عمیقی بر رابطه مادر و
نوزاد و همچنین پویایی دیگر اعضاي خانواده داشته باشد.
برنامهها و اقدامات درمانی محدودي جهت پیشگیري و کاهش
مشکالت خلقی پس از زایمان پیشنهاد و استفاده شده است (.)2
یکی از این اقدامات ،استفاده از دارودرمانی است .در چند دهۀ
اخیر ،دادههاي مبنی بر بیخطر بودن داروهاي ضدافسردگی
ارائه شده است ( )3ولی خطرات این داروها در حین و قبل از
بارداري نامشخص است ( .)4بهخصوص اینکه پیامدهاي
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مواد و روش ها
در این تحقیق تجربی از موشهاي سوري ماده بالغ نژاد
 NMARIبا محدودهي وزنی  22-38گرم استفاده شد که از مرکز
تکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور
اهواز تهیه گردیدند .حیوانات در شرایط استاندارد  22±2درجه
سانتیگراد و سیکل  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی
نگهداري شده و دسترسی کافی به غذا و آب داشتند و درون
قفسهاي استاندارد بهصورت گروههاي  0تایی نگهداري شدند.
مسائل اخالقی در مورد کار با حیوانات آزمایشگاهی برابر با
دستورالعملهاي موجود در معاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه
آزاد اسالمی رعایت گردید .حیوانات جهت آزمایش بهطور
تصادفی در  6گروه  0تایی ( )n=0بهصورت زیر تقسیمبندي
شدند:
کنترل ،گروه افسرده (دریافتکننده  2میلیگرم بر کیلوگرم
پروژسترون) ،سه گروههاي افسرده درمان شده با مقادیر 18 ،2
و ( 28میلیگرم بر کیلوگرم) نانوذره اکسید روي بر اساس
تحقیقات انجامشده و براي مشخص کردن مقدار مؤثر دارو ()23
و یک گروه افسرده درمان شده با ( 2میلیگرم بر کیلوگرم)
نانوذره اکسید روي به مدت  0روز (دریافتکننده مزمن کم
اثرترین مقدار بهکاررفته از نانوذره اکسیدروي) .گروه کنترل هیچ
دارویی را دریافت نکرد .نانوذره اکسید روي با ابعاد  18الی 38
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طوالنیمدت این داروها بر اختالالت رفتاري ،ناشناخته است ()2؛
لذا بهکارگیري مواد دارویی جایگزین مؤثر با عوارض و خطرات
کمتر همواره موردنظر بوده است.
روي یک عنصر کمیاب است که براي فعالیت طبیعی مغز یک
یون سیگنالی دهی ضروري به شمار میرود .از طرف دیگر
تعدادي از مطالعات نیز نشان دادهاند که عناصر کمیاب مثل روي
( )Znاز طریق مسیرهاي نوروترانسمیتري اثرات خود را اعمال
میکنند ( .)6مسیرهاي نوروترانسمیتري زیادي در ارتباط با
اثرات ضدافسردگی عناصر کمیاب دخالت دارند که از این میان
میتوان به درگیري رسپتورهاي گلوتاماتی ،رسپتورهاي
آدنوزینی ،نیتریک اکساید ،مسیر سرتونینرژیک ،نورآدرنرژیک،
دوپامینرژیک و مونوآمینرژیک اشاره کرد ( 6و  .)6از طرفی
گیرندههاي  NMDAگلوتامات در افراد افسرده ممکن است
بیشازحد حساس باشند که به اختالل در نظم گلوتامات در
افسردگی مربوط است ( )0و مشخص شده است که تجویز حاد
روي موجب مهار رسپتورهاي  NMDAمیشود ( .)1همچنین
در پالسماي بیماران افسرده میزان نیترات که محصول نهایی
متابولیسم نیتریک اکساید است ،بیش از افراد سالم است و
میزان تولید نیتریک اکساید در این بیماران باال میرود و مشخص
شده است که مهارکنندههاي نیتریک اکساید سنتاز اثرات
ضدافسردگی دارند ( )18و تجویز حاد روي سبب مهار سنتز
نیتریک اکساید سنتاز نیز میشود ( .)1مطالعات دیگر نیز نشان
دادهاند که عنصر کمیاب مانند روي میتواند از طریق سیستم
نیتررژیک در بهبود عالئم افسردگی پس از زایمان مؤثر باشند
( .)11اثر تغییرات هموستازي عنصر روي در مغز بر
پاتوفیزیولوژي و درمان افسردگی ،توسط دیگر مطالعات مشخص
شده است ( .)12این یافتهها به نقش روي و همچنین مکانیسم-
هایی که روي میتواند از آن طریق در بهبود افسردگی مؤثر باشد،
اشاره دارند.
مواد در اندازه نانو بهطور گسترده در بسیاري از زمینهها مانند
پزشکی ،بیوتکنولوژي ،تکنولوژي انرژي و محیطی استفاده می-
شوند ( .)13-12ازآنجاکه نانوذرات میتوانند از طریق غشاهاي
بیولوژیکی عبور کنند ،اثرات سمی بالقوه و عواقب پاتولوژیک
(آسیبشناختی) قابلتوجه بر انسان دارند ( .)16-11از طرفی،
آنها داراي کاربرد بیولوژیکی بالقوه ازجمله علوم زیستی و
نانوپزشکی هستند ( .)28نانوذرات اکسید روي (،)Nano ZnO
شایعترین نانومواد مورداستفاده در محصوالت مصرفی بهویژه با

در نظر گرفتن خواص فیزیکی منحصربهفرد آنها هستند
( .)21همچنین نشان داده شده است که نانو ذرات روي عملکرد
سلولها یا بافتهاي مختلف را تحت تأثیر قرار میدهند (،)22
اما در مورد تأثیر آنها بر دستگاه عصبی مرکزي ( )CNSو
بیماريهاي مرتبط با  CNSاطالعات کمی وجود دارد .مشخص
شده است که تجویز حاد نانو اکسید روي اثر ضد اضطرابی
قابلتوجهی را نسبت به نوع معمولی آن در مدلهاي حیوانی دارد
( .)23عالوه بر این ،مصرف مزمن نانو اکسید روي نسبت به نوع
معمولی ،اثر ضد دردي قابلمالحظهاي را در حضوروغیاب فعالیت
ورزشی هوازي در موشهاي نر اعمال کرده است ( .)24همچنین
نانو اکسید روي تحریکپذیر ي نورون را افزایش داده و آزادسازي
نوروترانسمیتر را میانجیگري و حتی پالستیسیته سیناپسی را
تنظیم میکند ( .)22این دادهها میتوانند جهتهاي مفیدي براي
شناخت داروي جدید و تحقیقات بالینی ارائه کند .لذا بهکارگیري
نانوذره اکسید روي بهعنوان دارو در این تحقیق تجربی موردتوجه
قرار گرفت.
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ایجاد مدل افسردگی پس از زایمان و آزمون شنای
اجباری )Forced Swimming Test (FST
مدل افسردگی پس از زایمان با توجه به پروتکلهاي Beckley

و  Finnانجام شد .ایجاد مدل افسردگی پس از زایمان با تزریق
درون صفاقی هورمون پروژسترون (ساخت شرکت ایران هورمون)
به میزان  2میلیگرم بر کیلوگرم ،روزانه یکبار به مدت پنج روز
و قطع آن به مدت  3روز در موش سوري بالغ ماده مدلسازي
گردید (.)20
آزمون شناي اجباري ،یکی از پرکاربردترین تستهاي ارزیابی
افسردگی در جوندگان است ( )21و قابلیت اطمینان این روش
براي ارزیابی داروهاي ضدافسردگی توسط مطالعات تأیید شده
##

#

آنالیز آماری
دادههاي حاصل با نرمافزار  SPSSویرایش  21تحلیل شدند.
دادهها توسط آنالیز واریانس یکطرفه ) (One –way ANOVAو
آزمون تعقیبی  LSDتحلیل شدند .همچنین نتایج بهدستآمده
به همراه محاسبات آماري مربوطه بهصورت خطاي معیار
میانگین ±میانگین ) (SEM±Meanگزارش شدند .در تمام موارد
اختالف بین گروهها با  P<8/82معنیدار محسوب شد.

نتایج
گروه افسرده (دریافتکننده پروژسترون) افزایش معنیدار
( )**P<8/81را در مدتزمان بیحرکتی نسبت به گروه کنترل
نشان داد .گروههاي افسرده دریافتکننده دوزهاي  18میلیگرم

**

##

افسرده تیمار شده با
افسرده تیمارشده با
افسرده تیمارشده در 0روز با افسرده تیمارشده با
mg/kg 2نانواکسیدروي mg/kg 28نانواکسیدروي mg/kg 18نانواکسیدروي mg/kg 2نانواکسیدروي

افسرده

مدت زمان بی حرکتی(ثانیه)

240
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کنترل

گروه ها
نمودار .1مقایسه مدتزمان بیحرکتی در گروههاي کنترل ،افسرده (دریافتکننده پروژسترون) و گروههاي افسرده دریافتکننده دوزهاي مختلف از نانوذره
اکسید روي ( **P<8/81افزایش معنیدار نسبت به گروه کنترل ##P<8/81 ،کاهش معنیدار نسبت به گروه افسرده و  #P<8/82کاهش معنیدار نسبت به
گروه افسرده) (عالمت * بیانگر اختالف معنیدار با گروه کنترل و عالمت  #بیانگر اختالف معنیدار با گروه افسرده یا پروژسترون)
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نانومتر ساخت ( )US Research Nanomaterialsکشور آمریکا
بهعنوان دارو ،به میزان موردنیاز توسط حمام اولتراسونیک به
مدت  12دقیقه در سالین نرمال پراکنده شد و قبل از هر بار
تزریق مجدداً به مدت  1دقیقه توسط دستگاه شیکر نیز پراکنده
گردید ( .)26سپس داروي آمادهشده نیم ساعت قبل از ارزیابی
افسردگی ،در روز هشتم فقط یکبار ( )26براي سه گروه درمان
شده و براي گروه درمان شده آخر به مدت  0روز (همزمان با
شروع دریافت پروژسترون یعنی  2روز و در ادامه تا روز انجام
آزمون شناي اجباري) ،بهمنظور ارزیابی اثر پیشگیريکنندگی
نانوذره اکسیدروي بهصورت مزمن تجویز شد .همه تزریقها به-
صورت داخل صفاقی انجام شد.

است ( .)38آزمون شناي اجباري به این صورت است که سیلندر
شیشهاي بیرنگ بهاندازهي  18×22سانتیمتر (ارتفاع و قطر
داخلی) با آب  23درجه سانتیگراد تا ارتفاع  11سانتیمتر پر
شد .موشها بهصورت انفرادي در این سیلندر سرباز بهآرامی قرار
گرفتند و به هرکدام  6دقیقه فرصت شنا کردن داده شد 2 .دقیقه
اول براي تطابق حیوان با شرایط محیط است و مدتزمان بی
حرکتی در چهار دقیقه آخر این تست ثبت گردید .بیحرکتی
یعنی زمانی که هر موش تالش خود را براي شنا کردن متوقف
کرده و بدون حرکت ،بهصورت شناور در آب باقی میماند و تنها
سرش را باالي آب نگه میدارد (.)31
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بحث
نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند تجویز پروژسترون و
سپس قطع آن ،همانگونه که انتظار میرفت ،میتواند حالت
افسردگی را در مدل موردنظر ایجاد کند و تجویز درون صفاقی
دوزهاي بهکاررفته نانوذره اکسید روي بهصورت حاد (وابسته به
دوز) و همچنین تجویز مزمن کمترین دوز بهکاررفته از آن ،می-
تواند مدتزمان بیحرکتی در موشهاي سوري ماده افسرده
درمان شده را در مقایسه با گروه افسرده درمان نشده ،بهطور
معنیدار کاهش دهد.
برخی مطالعات نشان دادهاند که روي داراي فعالیت ضد
افسردگی در مدلهاي حیوانی است ( 32و  .)33همچنین
مشخص شده است که دوزهاي بسیار کم و غیر مؤثر روي
تجویزشده همراه با دوزهاي پایین و غیر مؤثر عامل ضدافسردگی
(ایمیپرامین یا سیتالوپرام) ،داراي اثرات شبه ضدافسردگی در
آزمون شناي اجباري موش سوري و موش صحرایی است ( 32و
 .)34عالوه بر این ،افزایش اثربخشی عامل ضدافسردگی توسط
روي ،در درمان افسردگی انسان مشخص شده است ( .)32هم-
چنین این نشان داده شده است که مصرف روي عالوه بر
اثربخشی داروهاي ضدافسردگی در بیماران ( ،)36سطح روي در
سیناپسها در هیپوکامپ آنان را هم بهبود میبخشد ()36؛
بنابراین ،کمبود روي ممکن است نقش مهمی در ایجاد اختالالت
رفتاري داشته باشد و نیز ممکن است بهعنوان یک مدل فرضی
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بر کیلوگرم ( )##P<8/81و  28میلیگرم بر کیلوگرم
( )#P<8/82از نانوذره اکسید روي کاهش معنیدار را در
مدتزمان بیتحرکی نسبت به گروه افسرده (درماننشده) نشان
دادند .درحالیکه گروه افسرده دریافتکننده  2میلیگرم بر
کیلوگرم نانوذره اکسید روي تفاوت معنیداري را نسبت به گروه
افسرده (درماننشده) نشان نداد .همچنین گروه افسرده
دریافتکننده  2میلیگرم بر کیلوگرم از نانوذره اکسید روي به-
صورت مزمن ( 0روز دریافت نانوذره اکسیدروي) کاهش معنیدار
( )##P<8/81را در مدتزمان بیتحرکی نسبت به گروه افسرده
درمان نشده نشان داد .گروههاي افسرده دریافتکننده دوزهاي
مختلف از نانوذره اکسید روي تفاوت معنیدار را در مدتزمان
بیتحرکی نسبت به گروه کنترل نشان ندادند .اگرچه گروه
افسرده دریافتکننده دوز  2میلیگرم بر کیلوگرم از نانوذره
اکسید روي ،هنوز مدتزمان بیتحرکی باالتري را نسبت به گروه
کنترل نشان داد اما این تفاوت معنی دار نبود (نمودار.)1

افسردگی در موشها عمل کند .بااینحال مصرف مکمل روي
میتواند در درمان این اختالالت ،مؤثر باشد ( .)30در برخی
مطالعات مشخص شده است افرادي که از افسردگی ماژور رنج
میبرند ،بهطور قابلتوجهی سطح روي سرم کمتري نسبت به
گروه شاهد غیر افسرده داشتند .درحالیکه بیماران مبتال به
افسردگی مینور سطح روي متوسط را نشان دادند ( .)31این
نتایج نشان دهنده این است که سطح روي میتواند با برخی از
اختالالت عصبی مانند تغییر خلقوخوي مرتبط بوده و تغییر در
مقدار آن بهویژه در سیستم عصبی میتواند با اختالالتی مانند
افسردگی در ارتباط باشد .همچنین مشاهده شده است که در
اواخر دوره قبل از زایمان و اوایل دوره پس از زایمان غلظت روي
سرم پایین میرود که یک ماه پس از زایمان ،مجدداً افزایش
مییابد و افزایش غلظت روي در یک نقطه زمانی بعد از زایمان
با کاهش نشانههاي افسردگی همراه بوده است که این میتواند
نشان دهنده یک رابطه بین روي سرم و عالئم افسردگی در دوران
پس از زایمان باشد ( .)48مطالعات انجامشده نشان دادهاند ،روي
در وزیکولها یا ریزکیسههاي سیناپسی موجود در یک زیرگروه
از نورونهاي گلوتاماتزا در مغز حاضر است .این شکل از روي
ممکن است پاسخها را در گیرندهها براي تعدادي از
انتقالدهندههاي عصبی مختلف ،هم تحریکی و هم مهاري،
ازجمله گیرندههاي -Nمتیل-D-آسپارتات ( )NMDAو -γ
آمینوبوتیریک اسید ( )GABAAدخیل در افسردگی و اضطراب
تنظیم کند .به دلیل اهمیت متابولیسم روي در مغز ،کمبود روي
با اختالل عصبی و پاتولوژي مغز انسان همراه شده است (.)41
محققان زیادي اقدام به شناسایی مکانیسمهایی کردهاند که در
آنها روي ممکن است در اختالالت روانی ازجمله افسردگی نقش
داشته باشد .یک مسیر پیشنهادي براي تشخیص افسردگی از
طریق اثرات روي بر پاسخهاي انتقالدهنده عصبی در گیرنده-
هاي  NMDAاست ( 32 ،32و  .)41مطالعات نشان دادهاند که
گیرندههاي  NMDAگلوتامات در افراد افسرده ممکن است
بیشازحد حساس باشند که به اختالل در نظم گلوتامات در
افسردگی مربوط است ( .)0روي یک مهارکننده بسیار قوي براي
گیرندههاي  NMDAاست که با مطالعات اخیر مشخص شد که
میتواند باعث اثر شبه ضدافسردگی در حیوانات شود و ممکن
است اثر دیگر داروهاي ضدافسردگی مانند ایمیپرامین را افزایش
دهد ( 32 ،12و  .)42عالوه بر این ،مشاهده شده است ،درمان
مزمن با ایمیپرامین ،توانایی یون روي در مهار مجموعه گیرنده
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تغییرات رفتاري ناشی از تجویز این نانوذره بوده و نحوه دقیق
تأثیر آن نیازمند بررسی بیشتر است .همچنین باوجود توانایی
نانوذرات اکسید روي در عبور از غشاهاي بیولوژیک ،الزم است
حضور این نانوذرات در شیر مادر و همچنین تأثیر آن در نوزاد،
در مدلهاي حیوانی بررسی شود .با توجه به نقشهاي متعدد
روي در دستگاه عصبی مرکزي و بهویژه دخالت آن در خلقوخو،
اندازهگیري مقدار روي در بخشهاي مختلف مغز و خون ،هم-
چنین بهکارگیري آگونیستها و آنتاگونیستهاي گیرندههاي
مرتبط با افسردگی در تیمار با نانوذره اکسید روي ،براي بررسی
دقیقتر نقش این نانوذره در درمان افسردگی در مطالعات آتی
پیشنهاد میشود.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق تجربی نشان دادند که نانوذرات
اکسید روي بر مدتزمان بیتحرکی ناشی از افسردگی پس از
زایمان اثر داشت و با توجه به دوزهاي بهکاررفته در این تحقیق،
این نانوذره توانست عالئم افسردگی پس از زایمان را بهبود بخشد.
این نتایج میتوانند رویکرد جدیدي را در استفاده از این ترکیب
پیشنهاد دهند.
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این مقاله بخشی از نتایج پایاننامه کارشناسی ارشد با کد
تصویب  13338281121881مورخ  1314/11/38است .الزم
به ذکر است هزینه اجراي این پژوهش توسط دانشجو تأمین شد.
همچنین از معاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ایذه که مکان و شرایط مناسب براي انجام این کار
پژوهشی را فراهم نمودند ،قدردانی به عمل میآید.
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Abstract
Background & Objective: Postpartum depression appears to be a harmful condition affecting
mothers and their babies negatively. Regarding their side effects, the tendency to use antidepressants
has especially fallen in nursing mothers. Considering the effect of zinc on mood, this study was
conducted to determine the efficacy of zinc oxide nanoparticles on postpartum depression in female
mice.
Material & Methods: In this experimental study, the adult female mice of NMARI breed (25-30gr)
were divided into six groups respectively (n=8): 1) Control 2) Depressed group 3, 4, 5) Depressed
groups treated with a dose of zinc oxide nanoparticles including (5, 10 and 20 mg/kg) 6) Depressed
groups treated for 8 days with a dose of 5 mg/kg zinc oxide nanoparticles.
First, the studied animals were depressed by intraperitoneal injection of 5mg/kg progesterone for 5
days. The control group received no drug or solvent. The assessment of depression rate on the eighth
day after the start of administration of progesterone was conducted by forced swim test.
Results: The zinc oxide nanoparticles at doses 10 mg/kg (P< 0.01) and 20 mg/kg (P< 0.05) and also at
5 mg/kg dose for 8 days (P< 0.01) led to a significant decrease in immobilization time in depressed
mice.
Conclusion: Administration of progesterone induces depression, and thus, increases the period of
immobilization of mice. The zinc oxide nanoparticles reduced the symptom of postpartum
depression in forced swim test. The findings can be used to show the effects of zinc oxide
nanoparticles in the reduction of postpartum depression.
Keywords: Postpartum depression, Zinc oxide nanoparticles, Progesterone, Mice

*Corresponding Author: Saeid valipour chahardahcharic, Department of Biology, Faculty of Sciences, Izeh Branch, Islamic
Azad University, Izeh, Iran
E-mail:valipoursaeed@gmail.com

Journal of Fasa University of Medical Sciences 8 (2018): 666-673

journal.fums.ac.ir

673

